
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: • Понуда понуђача СЛОВО д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача СЛОВО д.о.о., Београд износи 1.229.800,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 1- Информативно и сигурносно означавање и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину (880.000,00 динара).• Понуда понуђача RECLAMARE д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што је понуђач у својој понуди, у Обрасцу 6., понудио рок за извођење радова који су предмет јавне набавке од 7 дана од дана појединачне наруџбине, што је супротно захтеву Наручиоца дефинисаним у тачки 5.12. Обрасца 5. конкурсне документације (5 дана). Понуда понуђача RECLAMARE д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди, за позиције из Обрасца 3. конкурсне документације-I -ИНФОРМАТИВНО ОЗНАЧАВАЊЕ, позиције А1, А2, А3, Д1-Д5, није доставио узорке и тон карту понуђене боје, а што је било предвиђено предметним обрасцем.Понуда понуђача RECLAMARE д.о.о., Београд износи 794.000,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача DIGITAL PRINT STUDIO M, Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди, за позиције из Обрасца 3. конкурсне документације-I -ИНФОРМАТИВНО ОЗНАЧАВАЊЕ, позиције А1, А2, А3, Д1-Д5, није доставио узорке и тон карту понуђене боје, а што је било предвиђено предметним обрасцем.Понуда понуђача DIGITAL PRINT STUDIO M, Београд износи 612.460,00 динара, без ПДВ.
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